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LYHYET PERUSTELUT

Esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä, etenkin Europoliin kohdistuvan demokraattisen 
valvonnan kehittämisen osalta, ja esittää joitakin tarkistuksia sen painottamiseksi.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Euroopan parlamentti pyysi 
neuvostolle antamassaan suosituksessa 
Europolista (parlamentaarisen valvonnan 
vahvistaminen ja toimivaltuuksien 
laajentaminen)1, että Europol sisällytetään 
osaksi Euroopan unionin toimielinkehystä
niin, että se on Euroopan parlamentin 
demokraattisen valvonnan alainen.
________________
1 EYVL C 219, 30.7.1999, s. 101.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

(4 b) Euroopan parlamentti pyysi 30. 
toukokuuta 2002 antamassaan 
suosituksessa Europolin tulevasta 
kehittämisestä sekä sen sisällyttämisestä 
Euroopan unionin toimielinjärjestelmään 
ilman eri toimenpidettä1 ja 10. huhtikuuta 
2003 antamassaan suosituksessa Europolin 
tulevasta kehittämisestä2, että Europol 
liitettäisiin osaksi yhteisön 
perusjärjestelmää.
________________

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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1 EUVL C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
2 EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Europolin perustaminen Euroopan 
yhteisöjen talousarviosta rahoitettavana 
Euroopan unionin virastona vahvistaisi 
Euroopan parlamentin roolia Europolin 
valvojana, koska Euroopan parlamentti 
osallistuu talousarvion hyväksymiseen.

(5) Europolin perustaminen Euroopan 
yhteisöjen talousarviosta rahoitettavana 
Euroopan unionin virastona vahvistaisi 
Euroopan parlamentin roolia Europolin 
valvojana ja demokraattisena tarkkailijana, 
koska Euroopan parlamentti osallistuu 
talousarvion hyväksymiseen.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Europolin toimivaltuuksien 
laajentamisen johdosta on tehtävä vielä 
joitakin parannuksia sen demokraattisen 
vastuun suhteen.

Tarkistus 5
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja 
vaihtaa erityisesti jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden viranomaisten tai 
muiden julkisten tai yksityisten elinten 
välittämiä tiedustelu- ja muita tietoja;

(a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja 
vaihtaa erityisesti jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden viranomaisten tai 
muiden julkisten tai yksityisten elinten 
välittämiä tiedustelu- ja muita tietoja; kun 
tiedot ovat peräisin yksityisiltä tahoilta, ne 
on kerättävä ja käsiteltävä ennen 
Europolille toimittamista EU:n 
lainsäädännön, kansalaisoikeuksia 
koskevien kansainvälisten yleissopimusten 
ja direktiivin 95/46/EY perusteella 
annettujen kansallisten säädösten 
mukaisesti, ja niiden toimittaminen 
Europolille hyväksytään vain 
tapauskohtaisesti ja tiettyä tarkoitusta 
varten ja ennen toimittamista ne ovat 
oikeudellisen valvonnan alaisina 
jäsenvaltioissa;
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